
 
 

 

                   

 

Gillets uppgift 

Vi fördjupar, dokumenterar och bevarar kunskaper om Karlstads 

historia och om de människorna som har byggt upp Karlstad under 

flera hundra år. 

Vi fortsätter att stimulera intresset för vår stads minnesmärken och 

egendomligheter – ur såväl historiska som kulturella och konstnärliga 

perspektiv. 

Vi engagerar oss i Karlstads nuvarande och framtida utveckling, och 

är en konstruktivt kritisk kraft, för att påverka Karlstads utveckling i 

en klok och miljömässigt hållbar riktning. 

Vi trivs ihop och ser till att det i Carlstads-Gillets öppna kultur alltid 

finns gott om plats för nyfikenhet, glädje och humor när vi träffas.  

 Medlemskapet   

 Invalsceremonin 

 Digitaliseringen/ Hemsidan   

 Våra mailadresser 

 Flera träffar  Temakvällar  Berättelser  Gillet-pubar … 

 Utan visioner ingen framtid 

 Rådslaget  

 Temagrupper 

 

  Utvecklingsgruppens mål  

   Att fler medlemmar tar aktiv del i Gillets verksamhet  

   Att Gillets aktiviteter vitaliseras och breddas 

   Att fler intresserade och engagerade människor utanför 

   känner sig motiverade att bli medlemmar i Gillet 

 



 
 

 

      Temagrupper och Berättelser 

 

•  Sportstaden Karlstad – hur det var, är just nu och kommer att bli 

 

•  Mariebergsskogen – när idén föddes och vad som sedan hände 

 

•  Badhusens historia och framtid 

 

•  Frilufts-Karlstad – Skutberget och andra ”vattenhål” i framtiden 

 

•  Broarnas stad – ”två broar och en skola” sa han en gång 

 

•  Hamntrafikens start och framtid. Från första skutan till bron därnere i …  

 

•  Modern stadshistoria – ex: Hur kom Kronoparken kom till? 

 

•  Sjukhusen – från det första vid parken till det stora vid älven 

 

•  Musikstaden – en resa under flera hundra år – som ger oss så mycket … 

 

•  Stadsvandringar med skön avrundning för gom och strupe 

 

•  Kronoparken – Karlstads smältdegel  
 

•  Vilket Karlstad vill våra 9, 14 och 19-åringar leva i om 5, 10 och 20 år? 
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• 

 

• 
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• 
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Tema-Gillet 

Vi i utvecklingsgruppen ser ett starkt behov av att Carlstads-Gillet bjuder in sina medlemmar 

att tillsammans engagera sig i olika teman. Några kan koncentrera sig på Karlstad som 

sportstad. Reda ut hur det kom sig att en del sporter fick en stark ställning under några 

årtionden för att sedan försvinna. Förstå hur dagens ”Karlstadsporter” fått sin starka ställning 

och försöka blicka in i framtiden och bedöma vilka sporter som kan komma att hävda sig 

framöver.  

Andra kan engagera sig i Karlstad – broarnas stad och klara ut vilken historia som ligger 

bakom stadens många broar, och hur och varför nya broar kommer att byggas.  

Karlstad som musikstad kan leda en temagrupp in på de rika bidrag som framförallt landets 

populärkultur fått.  

Karlstad – hamnstaden är ett tema för de gillesmedlemmar som har insikter i sjöfartens 

utveckling vid landets innanhav, och vilka olika framtidslösningar man ser.  

Hur en eller annan av de olika stadsdelarna vuxit fram och vilka utvecklingsbehov de står 

inför kan behandlas inom sådana teman som Kronoparken – Karlstads smältdegel, 

Norrstrand – kontrasternas spel och många andra teman. 

Medlemskapet 

Vi tror att en persons verkliga intresse och engagemang för Karlstad – historiskt, vad som 

händer idag och vad som händer i Karlstad i en nära framtida är den bästa grunden för ett 

aktivt medlemskap. 

Att välkomna nya Gillet-medlemmar utifrån  - som har med sig andra erfarenheter från 

andra orter, miljöer och kulturer kan ge nya värdefulla perspektiv – mångfald brukar ju 

tillföra energi. Eller som en klurig gubbe sa: ”Bättre med mångfald än enfald” 

Vi föreslår möjligheten familjemedlemskap, två medlemmar under samma tak till aningen 

lägre medlemsavgift. 

Att ta med en gäst – som upplever en härlig första Gillet-kväll – kan vara ett sätt att få med 

fler medlemmar. 

Det ska vara enkelt att bli ny medlem i vårt Carlstads-Gillet. 

Invalsceremonin 
Vi har tagit flera förslag till hur invalsceremonin kan moderniseras och få en mer tidsenlig 

och kortare text – som vi sedan tycker att ålderman ska använda på sitt eget sätt 

Ålderman 
Det är ingen hemlighet att begreppet Ålderman får en del yngre människor att undra – ”vad 

är det för dammigt sällskap?” Precis de orden har jag hört. Och Gille har man inge 

uppfattning om. 

Vi har haft lite olika åsikter i UG om värdet av de gamla begreppen ÅM, SKRIVARE och 

SKATTMÄSTARE och en lösning, som vi också presenterade under Vårgillet.  

När vi på Gillets nya hemsida berättar om varför vi har valt att behålla de gamla 

ålderdomliga benämningarna – så tror vi att man kan se värdet av behålla de begreppen som 

funnits med ända från början.  



 
 

Gille, från fornsvenska ”gilde”, har historiskt haft olika innebörder – som 

arbetsgemenskap, intressegrupper, för en högtid m. m. Numera används gille 

främst om kalas.  

Vi har valt att behålla benämningen Gillet, istället för det mer anonyma begreppet 

förening, för vårt gemensamma intresse för Karlstads spännande historia och 

nuvarande och kommande utveckling. 

Ordföranden i städernas gillen och hantverksskrån kallades förr ofta Ålderman, 

precis som byäldste än idag i byar på betydligt sydligare breddgrader. 

Skrivare och Skattmästare är gamla yrkesbenämningar som många av oss kan 

tycka passa bättre i Gillet än de vardagligare rollerna sekreterare och kassör. 

Digitaliseringen/ Hemsidan 
Vi behöver självklart hänga med i den digitala utvecklingen – och det arbetet är i full gång. 

Hemsidan vitaliseras så att den blir mer lättillgänglig och lätt att använda 

T.ex: Med rubriker som Vill du bli medlem? Så här gör du. 

Den nya hemsidan, givetvis gjord för läsning i mobilen som allt fler använder för att skaffa sig 

info, kommer att bidra till ökat engagemang i gillet och att Gillet kan öka nyfikenheten för 

potentiella medlemmar.  

Det ska gå att fylla i sitt registerkort på hemsidan, som i högre grad kommer att användas för 

kommunikationen mellan rådet och medlemmarna.  

Våra mailadresser 

Och jätteviktigt. Nu … helst den här veckan – att alla som inte redan gjort det lämnar sin 

mailadress till Gillet – så vi smidigare, snabbare och billigare kan få ut information till 

medlemmarna.  

Självklart kommer den inte ha möjlighet att skaffa egen mailadress, att få information på 

annat sätt. 

Flera träffar  Temakvällar  Storytelling  Gillets pubkvällar … 

Vi har mött ett allmänt önskemål om fler träffar och kanske ibland i mindre grupper.  

Så …26 oktober hade vi premiär på en väldigt trevlig ny Gillet-kväll – en komb. av Tema-kväll 

med Storytelling och Gillet första Pub-kväll. Det var stojigt, trevligt och trångt eftersom …. 

hade letat sig till Residensets festvåning.  

Och Pers underhållande och spännande berättelse om Herrhagsskolan gav många av oss ett 

lyft.  

Vi är helt övertygade om att det finns massor av kreativitet och idéer bland våra medlemmar 

för många kommande tema-kvällar med olika innehållet. 

Tema-Gillet 

Vi i utvecklingsgruppen ser ett starkt behov av att Carlstads-Gillet bjuder in sina medlemmar 

att tillsammans engagera sig i olika teman. Några kan koncentrera sig på Karlstad som 

sportstad. Reda ut hur det kom sig att en del sporter fick en stark ställning under några 

årtionden för att sedan försvinna. Förstå hur dagens ”Karlstadsporter” fått sin starka ställning 



 
 

och försöka blicka in i framtiden och bedöma vilka sporter som kan komma att hävda sig 

framöver.  

Andra kan engagera sig i Karlstad – broarnas stad och klara ut vilken historia som ligger 

bakom stadens många broar, och hur och varför nya broar kommer att byggas.  

Karlstad som musikstad kan leda en temagrupp in på de rika bidrag som framförallt landets 

populärkultur fått.  

Karlstad – hamnstaden är ett tema för de gillesmedlemmar som har insikter i sjöfartens 

utveckling vid landets innanhav, och vilka olika framtidslösningar man ser.  

Hur en eller annan av de olika stadsdelarna vuxit fram och vilka utvecklingsbehov de står 

inför kan behandlas inom sådana teman som Kronoparken – Karlstads smältdegel, 

Norrstrand – kontrasternas spel och många andra teman. 

Rådslaget. Vi når snabbt ut till så många som möjligt via våra digitala vägar till våra 

medlemmar, lokala politiker, press, opinionsbildare m.fl. – för att få fram många perspektiv 

och öka engagemanget kring aktuella företeelser – ex. glashöghuset/tornet på 

Drottninggatan. 

Tema-grupper 

Sportstaden Karlstad -  Kanske reda ut hur det kom sig att en del sporter fick en 

stark ställning under några årtionden för att sedan försvinna. Förstå hur dagens 

”Karlstadsporter” fått sin starka ställning och försöka blicka in i framtiden och bedöma vilka 

sporter som kan komma att hävda sig framöver.  

Spännande tema för oss att få ta del av – som föredrag och kanske som publikation från 

Carlstads-Gillet med mycket bilder 

Mariebergsskogen – tänk om de styrande får impulser från t.ex. Vallby 

Friluftsmuseum i Västerås och vi gör det på vårt sätt … ännu bättre 

Frilufts-Karlstad – hur har det förändrats under åren som gått. Vad behövs för att Karlstad 

stad ska få en sådan pärla som Vilda … i Väse … där alla generationer får frisk luft, motion i 

var och ens doser och har det väldigt kul tillsammans? 


